
 
 

Vacature Assistent controller (M/V) 
40 uur per week - standplaats: Hengelo 

 

Ben jij toe aan een nieuwe baan als assistent controller bij een sociaal en groeiend familiebedrijf dat volop in 
beweging is? Ben jij analytisch, accuraat en ijzersterk op het gebied van IT-toepassingen binnen het financieel-
administratief gebied? Word je enthousiast van het samenstellen en consolideren van financiële gegevens en 
het opstellen van financiële analyses? En krijg je energie van het begeleiden en aansturen van het financiële 
proces? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Dit zijn wij 
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met Morssinkhof 
Infra produceren we betonnen producten voor de grond-, weg- en waterbouw. Dit doen we op vijf eigen 
productielocaties in Hengelo (2x), Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn we met onze 
handelsonderneming Brinkman Baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen 
voor de zakelijke markt. Onze handelsonderneming TuinVisie levert tuinmaterialen voor de 
consumentenmarkt. Met Decor Son fungeert Morssinkhof Groep als producent van onder andere 
wanddecoratiematerialen en als groothandelsonderneming voor de DHZ-branche. Binnen de totale groep 
werken ruim 300 medewerkers. 

Dit ben jij 
• Je hebt hbo- of wo-werk- en -denkniveau. 
• Je kunt zelfstandig alsmede in teamverband werken. 
• Het denken in het proces achter de cijfers is voor jou normaal. 
• Je communiceert makkelijk en bent een enthousiaste sparringpartner. 
• Je blinkt uit in het opstellen van rapportages en financiële analyses. 
• Je bent analytisch sterk, gaat accuraat te werk en weet data goed te vertalen naar concrete inzichten 

en actiepunten. 
• Je bent ambitieus in het stellen van doelen en het pakken van de verantwoordelijkheid om deze 

doelen te realiseren. 
• Je bent stressbestendig en je kunt uitstekend het overzicht bewaren. 
• Je hebt affiniteit met IT (bijvoorkeur Power BI, Dynamics 365 en Excel). 

 
Dit is jouw werkdag 
Vooropgesteld: geen dag is hetzelfde, maar dit zou er zomaar één kunnen zijn: 
 
Maandagochtend begint jouw dag met een lekkere kop koffie en bespreek je samen met jouw collega’s het 
weekend. Je beantwoordt jouw e-mails en hebt om 9:00 uur een overleg met de groepscontroller. Hij vraagt je 
om specifieke maandrapportages voor te bereiden. De groepscontroller heeft later op de dag een belangrijke 
meeting waarin de cijfers besproken worden. Dit is geen probleem voor jou, jij gaat aan de slag en mailt nog 
voor de lunch de rapportages door. Uiteraard niet voordat je nog een laatste kritische controle hebt gedaan.  
Je start na de lunchpauze met het uitvoeren van diverse controle werkzaamheden en beantwoordt vragen van 
collega’s. Aan het eind van de middag bekijk je de agenda voor morgen en bereid je alvast het ingeplande 
overleg voor. Naast de reguliere werkzaamheden ben je nauw betrokken bij het optimaliseren van de 
bedrijfsprocessen. Je staat te popelen om jouw ideeën op het gebied van efficiency in het overleg te delen.  
Rond 17:00 uur sluit je af en kijk je met een voldaan gevoel terug op een productieve en afwisselende dag. 
 
Dit is jouw beloning 

• Een uitdagende, veelzijdige en zelfstandige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar 
eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd. 

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring. 
• De mogelijkheid om een opleiding te volgen om jouw kennis nog verder uit te breiden. 
• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, 

tegemoetkoming reiskosten, goede pensioensregeling, 3,5% eindejaarsuitkering). 



 
 

 
Interesse?  
Ben jij van mening de juiste kandidaat te zijn en heb je interesse in deze functie?                                                  
Laat ons uiterlijk 3 januari 2021 weten dat je graag met ons in gesprek wilt komen, stuur je cv naar 
hr@morssinkhof-groep.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Spit, via 
telefoonnummer: 074-2426000. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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